Beste ouders/verzorgers en kinderen van de Kennedyschool,
Hierbij de nieuwsbrief van de maand februari.
De storm is inmiddels ver gaan liggen en zo is dat ook een beetje binnen de school.
In de maand januari kijken we altijd hoe alle kinderen en de juffen ervoor staan met hun groep.
Er worden veel analyses gemaakt en we bespreken alle resultaten en gegevens die we van de
kinderen hebben. Hoe gaan we verder en wat moeten we niet vergeten met de ouders en kinderen
te bespreken tijdens de gesprekken die eraan komen. Dat is waar we ons de afgelopen weken na
kerst vooral mee bezig hebben gehouden.
Er komt ook weer een gezellige tijd aan. Sommige kinderen gaan carnaval vieren, anderen gaan skiën
of blijven lekker een weekje thuis tijdens de carnavalsvakantie. Ook deze vakantie zal weer een
goede invulling krijgen bij iedereen! De school is inmiddels al weer leuk versierd door de sfeergroep
en als je een rondje door de school maakt dan hebben kinderen het over de scholenoptocht en hoor
je tussen de lessen door al een carnavalsliedje. We gaan er een leuk feestje van maken met z’n allen!
Met het motto 'Wa Hedde Gij Nou Aon?' is er in Kleigat in ieder geval genoeg te bekijken en te
bespreken met elkaar tijdens carnaval! Gezellig hoor!

Team Kennedyschool

Agenda Januari
•

10 t/m 20 feb.:

Volggesprekken groep 1 t/m 7 en adviesgesprekken
groep 8

•

20 feb.:

Alleen kinderen van groep 1 en 2 mogen verkleed
naar school komen.

•

21 feb.:

Carnaval op school voor groep 2 t/m 8

•
•
•
•
•
•

24 t/m 28 feb.:
29 feb.:
3 mrt.:
4 mrt.:
4 en 5 mrt.:
5 mrt.:

Carnavalsvakantie
Meneer Robin jarig
Hoofdluiscontrole
Kleuterbieb, 12.15-12.30 uur
Aanmelden groep 8 Voortgezet Onderwijs
Juf Cristel jarig
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Welkom op school

Fijn dat je weer terug bent op school!
Groep 3:
Julietta Spinhoven
Veel plezier op de basisschool!
We hopen dat jullie een fijne tijd hebben bij ons op school!
Groep 1:
Nicolas Sokolov, Sem van Maastrigt, Sofie Goossens

Gebeurtenis/Uitspraak van de maand

Juf is met de kinderen aan het praten over carnaval en
zegt; ‘Wat zijn er toch gekke liedjes tegenwoordig.’
Kind: Welke liedjes zing jij dan?
Juf begint: Er staat een paard in de gang…..
4 kinderen staan op van hun stoel en rennen naar de
gang. Waar dan juf?
Juf: Nee, zo gaat het liedje wat ik
vroeger zong met carnaval.
Kind: Nou, dat vind ik pas gek!
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Mooie opbrengst flessenactie

Loïs en Damian wij zijn heel trots op jullie!
Wat een mooi bedrag!
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Haar doneren

Hallo!
Wij zijn Suus, Jamie-Lynn,
Kim, Maud en Nienke uit
groep 6. Wij hebben
allemaal ons haar
gedoneerd!

Jamie-Lynn :
Ik heb mijn haar gedoneerd, omdat mijn oma dood is gegaan door kanker en dus
wou ik het goed herinneren dus had ik het gedoneerd.
Suus:
Ik heb mijn haar gedoneerd, omdat ik wilde zien hoe ik eruit zag met kort haar. dus
ik dacht dat ik het ook gewoon normaal kort kon knippen maar als ik het ging
doneren hadden volwassenen, kinderen er nog wat aan!
Maud: Ik heb mijn haar gedoneerd, omdat ik wilde zien hoe stond en mijn oma
heeft kanker gehad en dat vond ik zielig en daarom heb ik mijn haar gedoneerd
voor anderen mensen en ik ben blij dat ik mijn haar gedoneerd heb.
Nienke:
Ik heb mijn haar gedoneerd, omdat mijn Tante kanker heeft gehad en mijn papa
heeft ook kanker en daarom heb ik ook mijn haar gedoneerd en ik wilde kijken hoe
het eruit zag en ik vind het leuk dat ik heb gedaan.
Kim:
Ik heb mijn haar gedoneerd, omdat ik het zielig vind voor kinderen en ouders die
kanker hebben en omdat ik het mooi vind staan.

Wat staat het mooi bij jullie alle vijf!
Supertrots zijn wij op jullie!
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Koos de Vuilnisman
Vorige week is in groep 8 Koos de Vuilnisman op visite geweest. Lonneke, Roy, Jaimin en Sem hebben
er een verslag van gemaakt zodat ook u weet wat deze man kwam doen:

koos de vuilnisman
Aan het begin van de ochtend kregen we uitleg waarom afval scheiden belangrijk is,
hoe je dat doet, wat er gebeurd in de fabrieken als je het gescheiden houdt
en welke dingen je kan recyclen.
Koos had een USB-stick meegenomen waarop plaatjes, filmpjes en teksten stonden.
Hij leerde ons dingen over recyclen op een leuke en grappige manier.
Hij had ook spulletjes meegenomen die je kon maken met oude spullen.

na de pauze
Begonnen we met het starten van een ‘bedrijf’ (zonder salaris).
We mochten kiezen uit:
een brief maken: voor ouders en burgemeester over scheiden
techniek: spullen uit elkaar halen om te recyclen
rap maken: om uitleggen wat recyclen is
knutselen: met gerecyclede spullen
poster maken: om afval scheiden te promoten

techniek
Op de techniek afdeling moest je dingen uit elkaar halen dingen en ook scheiden.

knutselen
Koos had allemaal oude dingen meegenomen, daarmee mocht je iets maken.
Hij had bijv oude verfpotten, mandarijn mandjes, plastic bakken.

rap
Een paar kinderen hebben een rap over recyclen gemaakt.

Brief maken
Een aantal kinderen mochten een brief maken.
Een voor de ouders waarop stond wat je beter mee naar school kan geven.
De ander voor de burgemeester en de gemeente. Om een container op school te
krijgen die we nog niet hebben.

De kinderen hebben weer een hoop inspiratie op gedaan
over hoe we om kunnen gaan met onze spullen en ons afval.
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Kanjertraining

De maand weer een nieuwe Kanjertaal voor ouders.
Herinner aan het verlangen dat een kind goed wil doen.
Verwacht het goede. Reageer als ouder uit die verwachting.
Gebruik zinnen als:
“Wil je daar mee stoppen”…..
Laat je niet verleiden tot een machtsstrijd met een je kind.
Blijf rustig en beheerst reageren.
Blijf rustig, ook als je merkt dat je kind op je ziel zit.
Gebruik de ‘ik boodschap’. ”Ik zie, ik hoor, ik voel…daar heb ik last van, wil je daar mee stoppen?”
Je benoemt hier het gedrag en geeft een duidelijk signaal.
Veel kinderen reageren vaak direct met gewenst gedrag op deze vraag.
Je benoemt hier: wat je ziet/hoort, wat het met je doet, en wat je wilt.
Situatie → effect op jou → gewenste situatie
Bedank een kind als het positief reageert.
‘Fijn, dank je wel’
Complimenteer dit kind wat later met haar/ zijn positief gedrag
“Wat fijn dat je nu zo rustig/lief doet, nu is het gezellig voor ons allemaal”
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Oproep van de TSO
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Kindercolleges Markiezenhof
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